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 چكيده 

 

کامپیوتر و مر فراگیر تبدیل شده است استفاده از که امروزه به صورت یک ا فناوری اطالعات یکی از استفاده های 

افراد  اکثریت ،سایت های آماری مربوط به کاربران ایرانی ارقام ارائه شده توسطاما متاسفانه طبق  می باشد،اینترنت 

در بسیاری از کشورهای پیشرفته  این در حالیست که .این تکنولوژی عظیم استفاده می کنند سرگرمی های فقط از

استفاده اجباری از اینترنت برای کارهای روزمره برای  حتیو اینترنت دلیل جا افتادن مفهوم و دلیل استفاده از به 

 .تبدیل شده است  قدرتمند به یک ابزار کمکی،اینترنت عموم 

به استفاده  را مدرسهتصمیم گرفتم در سال تحصیلی جدید معلمان   ................. به عنوان معاون فناوری ، اینجانب 

توانند از اینترنت در صحیح و همه جانبه از کامپیوتر و اینترنت عالقه مند سازم و آنان  را به سمتی سوق دهم که ب

،آنها را استفاده کنند دانش آموزانشانپیشرفت تحصیلی و باال بردن معلومات عمومی و شکوفایی فکری خود و  جهت

اینترنت آشنا ساختم و به آنها یاد دادم چگونه می توانند با پرداخت هزینه با سایت های مختلف و کاربردهای فراوان 

اندک و صرفه جویی در وقت هر آنچه برای آنها مفید است بدست آورند؟چگونه از اینترنت برای انجام تحقیقات خود 

رایگان استفاده  ، بدست آوردن نمونه سواالت امتحانی ،  نمونه سواالت کنکور ، نرم افزارهای آموزشی جذاب و

کنند؟ چه سایت های معتبر هستند؟ چگونه می توان امنیت کامپیوتر خود را هنگام استفاده از اینترنت تضمین 

استفاده از اینترنت دوری نمایند؟ شرایطی فراهم کردم تا خودشان  از موارد منفی و چرا باید تا حد ممکن کرد؟

 داده اند ببینند و تصمیم بگیرندو...نتیجه استفاده نادرستی را که دیگران انجام 

ارائه این اطالعات که در زنگ های تفریح و بعضی اوقات در زنگ های فوق برنامه انجام می شد ، برای معلمان   

بسیار جالب بود و هر جلسه مطالب را با اشتیاق زیاد پی گیری می نمودند ،و از نتیجه کار راضی بودند واز آن در 
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اده نمودند،چون معتقد بودند این کارهم از نظر آموزشی و هم پرورشی برای دانش آموزان مفید کالسهای خود استف

 است.

 

 

 

 مقدمه

عصر کنونی را به دلیل افزایش اطالعات علمی و فناوری های نوین که همهه ارکهان اجتمهاعی و     

اطالعهاتی، پیشهرفت    انقهالب نامیده اند.  اطالعات و ارتباطاتزندگی روزمره را دگرگون کرده است، عصر 

نوآوری برای »روزافزون علم و موضوع جهانی شدن، عواملی هستند که ضرورت پرداختن به موضوع مهم 

وزش و تربیهت  را دوچندان می کنند. معلم به سبب سروکار داشتن بها امهر آمه   « ایجاد تحول در آموزش

روش هها و راهبردههای    ،ت کشوربه طور مستمر، همگام و هماهنگ با تحوال وم بایدفرزندان این مرز و ب

 آموزشی و تربیتی خود را تغییر دهد.

می  تبا این که به طور کلی پایه و اساس تحوالت تعلیم و تربیت در جهان، از علم و فناوری نشأ

گیرد، ولی در عمل ثابت شده است که اغلب تحوالت بزرگ در آموزش و پهرورش، ریشهه در تجربیهات و    

با بهه کهارگیری    معلمان توانسته اندند و آینده نگر داشته اند. امروزه ان هوشمتالش علمی و عملی معلم

علم و فناوری های جدید اطالعاتی، روش هایی نو خلق کنند و کالس درس را از محهدوده چههاردیواری   

یکی از این دگرگونی های شهگفت آور   خارج کنند و با سایر مراکز علمی و آموزشی جهان مرتبط سازند.

امروزه کالس های درس در فضایی قرار گرفته اند که هر آن می توانند بها  که،  است اینس درس در کال

از جهان ارتباط برقرار کنند. از این رو، دیگر نمی توان از روش های معمول آمهوزش انتظهار   نقطه ای  هر

رخ می دهنهد،   با توجه به تحوالت عظیمی که هر لحظه در کشور بند بود. معجزه داشت و به آن ها پای

آموزش و پرورش، به ویژه معلمان، باید هماهنگ و همسو با تحوالت کشور گام بردارند و در ایهن میهان،   

تحوالت کشهور و پیشهرفت ههای جههانی     گرش های آموزشی خود را متناسب با روش ها و رویکردها و ن



 

5 

 

5 

برنامه ها و الگوهای آموزشی تقلید و تبعیت از در حقیقت معلمان به جای  تعلیم و تربیت نوسازی کنند.

 نهاد آموزش و پرورش به وجود آورند.اید تالش کنند جهش خالقانه ای در بیگانگان، ب

اسهتفاده از نهوآوری ههای    کشورهای مسلمان در حهال توسهعه، بها    در سال های اخیر، برخی از  

ر آمهوزش، ایجهاد   توسعه پهژوهش د بهره گیری از علم و فناوری،  آموزشی نظیر تلفیق رشته های درسی

نسته اند، بسهیاری  در مدرسه ها و ...... توا ارتباطاتو مجازی، توسعه فناوری اطالعات و مدارس هوشمند 

ین کشورها نشان می نتیجه تجربیات ا پرورشی پیشرفته برخوردار شوند.ز موانع را بردارند و از آموزش و ا

عه ابزارهای جدید آموزشهی اسهت. بهه    تر از توسگرش معلمان، بسیار مؤثرنآموزش، تغییر دهد که در امر 

 آموزش و پرورش باید از معلم و کالس درس شروع شود.دیگر سخن، تحول در 

با توجه به اینکه کامپیوتر و اینترنت نقش بسیار کلیدی در آموزش چه برای معلمین و چه بهرای دانهش   

م گرفتم پژوهش خود را در این راستا آموزان دارد ، اینجانب تورج شهبازی به عنوان مدیر مجتمع تصمی

 تنظیم نمایم و معلمین مجتمع را به استفاده از کامپیوتر و اینترنت ترغیب نمایم.

 توصيف وضعيت موجود و تشخيص مسئله

بعد از گذشت چند صباحی از سال          ........................  معاون فناوری مدرسه...............اینجانب  

اسهتفاده چنهدانی از کهامپیوتر و اینترنهت در      مدرسه ه تدریج مالحظه می نمودم که معلمینتحصیلی ب

راستای تدریس و پیشبرد اهداف آموزشی نمی نمایند. و تعداد کمی از آن ها هستند که برای تحقیهق و  

ب بنا بهر ایهن بهرای تشهویق و ترغیه     پژوهش و دیگر ابزار آموزشی دست به تحقیق از اینترنت می زننهد. 

دست به اقداماتی زدم تا هرچه بیشتر بتوانم آن ها را به استفاده از کهامپیوتر و اینترنهت   مدرسه  معلمین

 عالقه مند سازم.

بیش ترین چالش هایی که با آن مواجه بودم پاره ای موانع احساسی بود که خالصه آن عبارتند 

 از:

  موانع بزرگ روانشناختی در ارتباط با به کارگیریIT  وICT؛ 

 دشوار بودن تغییر باورهای تربیتی و آموزشی زیربنایی؛ 



 

6 

 

6 

 ؛«هنر تدریس»در زمینه « ریشه یافته در ذهن» سختی تغییر ساختار 

 ؛در معلمین ترس در از دست دادن اختیارات و کنترل کالس درس 

 ؛جتمعوجود مسایل و مشکالت موجود در م 

 

تجربیات حرفه ای مرا تهدید مهی   ICTو  ITاین عوامل، عوامل انسانی بودند. به نظر می رسید که 

معلمهان   ،مکه عقیده دار کند. اما من سعی کردم که با اعتماد به نفس کامل قدم در این راه بگذارم. چرا

 فردا رویکردی نو برای کار خود و دیدگاهی جدید درباره معنا و مفهوم آموزش و یادگیری پیدا کنند.

مهیها کهردم. بها ایهن      در معلمان مجتمهع خهود را  ن آموزش با وجود تمام مشکالت برای جهانی شد

ان یادگیری را پشتیبانی و تسهیل کرد و محیطی مناسب برای ومی ت ITدیدگاه که با استفاده از فناوری 

به عنوان یک کاتالیزگر می تواند شیوه های تفکهر   ICTو  ITهدایت آن فراهم ساخت و با این تفکر که 

 ری را فعال کند و موجب تغییر در کالس های درس شود، شروع به کار نمودم.یادگی  –در مورد یاددهی 

برای این منظور باید محتاطانه عمل می کردم. بنابراین برای رسیدن به هدف مرحلهه مرحلهه عمهل    

 کردم.

 اهداف گزارش تخصصی :

 هدف اصلی 

 عالقمند کردن معلمان به استفاده از اینترنت و کامپیوتر در تدریس

 فرعی : اهداف

 بررسی علل استفاده نکردن معلمان از فناوری های روز در تدریس

 یافتن راه حلهایی برای استفاده معلمان از فناوری های جدید برای تدریس

 مقایسه با شاخص :

 در مقایسه با شاخص معلمان باید با فناوری های روز آشنا و در تدریس از آنها استفاده کنند.
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 ارزیابی از وضع موجود

اطالعهات  کردم. بنهابراین شهروع بهه جمهع آوری     عمل می  با احتیاطدر رابطه با این اقدام باید  

  .منمودم. برای این منظور از چند مرحله استفاده نمود

صحبت با معلمان و دانش آموزان از طریق نظرسنجی از آن ها. درباره شهیوه عملکهرد خهود در    

 از:کالس درس. یافته های این مرحله عبارتند 

همکاران در مدرسه تمایل چندانی به اسهتفاده از رایانهه در هنگهام تهدریس نداشهتند و اسهتفاده از       

اینترنت در امر تدریس را غیر ممکن می دانستند. البتهه الزم بهه ذکهر اسهت کهه دلیهل آن را عهدم        

 شتند.آشنایی آن ها با رایانه و اینترنت می دانستند. معلمان دروس دیگر نیز همین نظر را دا

درباره شیوه عملکرد در کالس درس نظرسنجی می  معلمینطبق روال همه ساله در ابتدای سال از 

م. اکثریت قریب به یم و نظرات آن ها را جویا می شوی. چند روش را به آن ها پیشنهاد می دهردیمک

تجربه ای که در  اتفاق شیوه جزوه نویسی را طالب بودند و بر این امر پافشاری می کردند. با توجه به

م و هدایتگری آن ها به یعمل کن معلمیناین چند سال کسب کرده ام بهتر بود که بنا به درخواست 

م. بنابراین در ابتدا شیوه سنتی را برای تدریس انتخهاب  یسوی روش فعال را به مرور زمان انجام ده

وش سنتی فقهط مهی تهوان    م. با توجه به تجربیات سال های گذشته خود، می دانستم که با رینمود

  ITپیشرفت دانهش آمهوزان در حیطهه دانشهی فهراهم کهرد، ولهی روش ههای فعهال و مبتنهی بهر            

یادگیری در سطوح باالتر درک و فهم و کاربردی را تقویت کند. اما مشکالت بسیاری بر سر  می تواند

رایانهه هها و هزینهه    راه من وجود داشت. مشکل اصلی، کمبود یا نبود منابع و تجربیات فنی، کمبود 

باالی اتصال به اینترنت، که برای مدرسه مشکل ساز بود. مشکل اساسی دیگر، دگرگونی و تغییهرات  

بنا بر این تصمیم گرفتم که معلمان را به اسهتفاده کهم و بهیش از     اساسی در شیوه های تدریس بود

 اینترنت و کامپیوتر وادار کنم.

یانگر این موضوع است که تجدید نظر در شهیوه تهدریس و   مشاهده نتایج در مرحله اول اقدام، ب

تغییر در آن بسیار ضروری است. با مطالعاتی که انجام داده بودم بهترین راه برای برطرف کهردن اشهکال   
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به منظور پیشرفت بود. اما چگونه و با چه امکاناتی؟  ITدانش آموزان استفاده از روش تدریس مبتنی بر 

درک و فهم و کاربرد، استفاده از روش های نوین تدریس بها تلفیقهی از فنهاوری    دانش آموزان در سطوح 

جههانی  همگام شهدن بها    با جهانی شدن آموزش همگام شد. الزمهیعنی می بایست  های نو ضروری بود

اطالعاتی در بهاره تهدریس بها    در ابتدا الزم بود، بود. بنابراین  ICTو  ITتدریس مبتنی بر آموزش شدن 

 به همین منظور از منابع زیر استفاده نمودم:کردم. کسب می  ICTو  ITمبتنی بر  روش فعال

 مالقات و گفتگو با استادان و افراد متخصص؛ .1

 همکاران، مدیران، معاونان، مشاوران و دانش آموزان؛ .2

 بعضی از والدین دانش آموزان؛ .3

 مشاهده فیلم های تدریس معلمان در جشنواره های الگوی تدریس برتر؛ .4

العه کتاب های تخصصی در باره انواع روش های تدریس، شهیوه ههای مختلهف مهدیریت     مط .5

 ؛ICTو  ITیادگیری مبتنی بر –کالس درس و روش های فعال یاددهی 

بررسی نشریه های گوناگون از جمله فصلنامه تعلیم و تربیت، رشد تکنولوژی آموزشی، رشهد   .6

 معلم، رشد آموزش شیمی، .....؛

 زنامه های مختلف؛بررسی و مطالعه رو .7

 مطالعه چکیده های تحقیقات و پایان نامه ها؛ .8

  .و جست و جو در سایت های مختلف آموزشی استفاده از اینترنت .9

 بعضی از یافته های این مرحله عبارتند از:

در جستجوهای اینترنتی متوجه شدم می توان پایگاه های جالبی برای آمهوزش مفهاهیم مختلهف    

ا به صورت فیلم، اسالید، تصویر متحرک و در بردارنده تصویرهای جالب است که یافت که خیلی از آن ه

می تواند در دانش آموزان انگیزه ایجاد کند. همچنین پایگاه های مناسبی پیدا کردم که نمونهه پرسهش   

های متعددی در سطوح مختلف داشتند. در نتیجه برای ایجاد عالقه و انگیزه و مشارکت دانهش آمهوزان   

ر یادگیری و یاددهی سعی کردم رایانه و کتاب درسهی در کنهار ههم اسهتفاده شهوند تها آمهوزش و        در ام
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یادگیری مؤثرتر و سودمندتر باشد. در واقع، در این روش رایانه با تمام جذابیت های خود، دانش آمهوزان  

 را با موضوع درس درگیر می کند.

 پيشينه تحقيق

رورش انتظار می رود که نسل های امروز را برای زندگی و جامعهه  از دیر باز از آموزش و پ: 1369امیری، 

فردا آماده سازد، درجوامع سنتی گذشته، تحوالت به کندی انجام می گرفت، بنابراین شناخت فردایی که 

باید نسل های امروز را برای زیستن در آن پرورش داد چندان ضرورت نداشت، اما امروزه براثر پیشهرفت  

 7یها   5و از سی سهال پهیش از ههر     ،ه به انقالب علمی و تکنولوژیکی تعبیر شده استهای علمی فنی ک

  .اهمیت بسزایی یافته است اختسال حجم انتشارات علمی دو برابر افزایش یافته این شن

محهور قهرار دادن دانهش     ،ICTنوین مبتنی بر   در همین راستا از دستاوردهای آموزش: 1383عبادی، 

 مههد نظههر اسههت. تغییههر نقههش معلمههان بههه عنههوان مربههی، راهنمهها و           آمههوز بههه جههای معلههم   

تغییر نقش معلم موجب  است. آموز به جای معلمنش تسهیل کننده می باشد که خود محور قراردادن دا

ثر شهود. میهل و   ؤیابد و دانش آموز، عنصری فعال، خالق و مه   می شود که انگیزه های یادگیری افزایش

و دانش افزایش یابد و به طور طبیعهی محتهوای آمهوزش در مسهیر عملهی و       عالقه او به کسب اطالعات

 .واقعی قرارگیرد

وری های اینترنتی ، با سرعت چشمگیری درحال گسترش است و پدیده آموزشی بها  افن: 1380چاریانی، 

قهرار  تکیه برفناوری های اینترنتی اکنون موضوع توجه و رقابت فزاینده بیشتر دانشکده ها و مدارس دنیا 

گرفته است. استفاده از فناوری های جدید اطالعاتی، توان بالقوه نوینی را در آموزش مبتنی برفناوری به 

ثر است. ایهن فنهاوری هها    ؤبسیار م  یادگیری  -وجود آورده اند که بهره گیری از آنها در فرایند یاددهی 

  .کار گرفته شود  میق بههمچنین سبب شده اند تا یادگیری مادام العمر به صورت گسترده و ع

 21واقعیت ها نشان می دهند که استفاده از فناوری های نوین در قرن : 1380دالوز، ترجمه افتخارزاده، 

انسان خواهد داشت و یقیناً آمهوزش و پهرورش نیهز از ایهن تغییهرات        تأثیر عمیقی در زندگی اجتماعی
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وری اطالعهات بهه صهورت    این مطلب اند، که فنه بیان کننده ا مستثنی نخواهد بود. تحقیقات در آموزش،

 .استفاده قرار گرفته است عمده ای در نظام آموزش منظم مورد

به عنهوان وسهیله     ITپیچیدگی و ائتالف سازمان تربیتی به صورت فزاینده بر  :2001، زندلیفت استکرا 

در تمهامی   ITده از کمکی تکنیکی پیشرفت مدل های جدید آموزشی و یادگیری تأکید می کنند. استفا

افزایش است و استفاده از آن در بسیاری از مدارس نیز بها  ، رو به کال زندگی در دنیای در حال توسعهاش

ادعا می کنند که مهدارس در اتخهاذ ایهن     متخصصاناز  رفت می باشد. اگرچه برخیسرعت در حال پیش

 تغییر تکنولوژیکی کند بوده اند. 

کالس درس  ندگان اصلی در اجرای تکنولوژی دره شدند که محدود کنمتوج :2001، مک نیل و دلفلید

 کمبههههود منههههابع مههههالی بههههرای سههههخت افههههزار زیربنهههها بههههرای توسههههعه حرفههههه ای و         

 .هستند  برنامه ریزی

مصاحبه به عمهل آورده اسهت و در    ICTکارورز درباره مشکالت اساسی در اجرای  20از  :2001، پلگرم

دوره   تعهداد ناکهافی کهامپیوتر،    :ثر اسهت ؤه بیشتر از همه عوامل زیر ماین زمینه ده مشکل بیان شده ک

  ناکافی، کمبود وقت برای معلمان، کافی نبودن کارکنان مساعد تکنیکی.

وری اطالعهات در مهدارس و حفه     ادر مالزی هدف دولت سرمایه گذاری به رهبهری فنه  : 2002هونگ، 

به ایهن سیسهتم اسهت. برنامهه ههای       2020سال حمایت از این حرکت و مجهز کردن تمامی مدارس تا 

وری، ازبهان و ارتباطهات، علهم و فنه     مدارس هوشمند مالزی به هفت حیطه تأکیهد دارد کهه عبارتنهد از:   

 .مطالعات اجتماعی، رشد جسمانی، آگاهی های فردی و حرفه ای، هنرهای علمی و خالقانه مد نظر است

 وری اطالعههات آمههوزش را متنههوع و سههاده  افنهه کههه در ایههران بههه منظههور ایههن  :1381کریمههی پههور، 

می سازد و سرعت یادگیری را افزایش می دهد و دانش آموزان را به تماس با منابع موجود و بهره گیری 

از آنها ترغیب می کند اقدام به تلفیق این فرایند در جریان آموزش گردید. استفاده از این فرایند با توجه 

 .استبه الگوگیری از کشور مالزی 
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را در دبیرستان های نیجریهه گهزارش    ICTو مشکالت  ICTتالش استفاده از : 2005، آدواواجین دلمو

کمبود   ا، هزینه و زیربنای ضعیفهدر دبیرستان  ICTآنان مدعی شدند که مشکالت استفاده از  .دادند

 مهارت ها، کمبود نرم افزارهای مربوطه و دستیابی به اینترنت می باشد. 

ی و کاربردهای طبق مطالعات انجام شده فناوری های جدید در نظام آموزش و یادگیر :1384نیا، افضل  

تغییر خواهد یافت از جمله می توان بهه    وری در این مورد شرایط به نحو چشمگیریناروز افزون ابعاد ف

تغییر نقش  -2لم ، تغییر نقش مع -1وری در امر یادگیری به موارد زیر اشاره نمود: امهمترین تأثیرات فن

افزایش اسهتفاده از منهابع خهارجی رشهد و بهبهود       .معلمان مشارکت بیشتر دانش آموزان با  -3فراگیر، 

مهارت های طراحی و ارائه مطالب تولید و دارا بودن محتوای الکترونیکی که مههم تهرین رکهن مهدارس     

  .هوشمند هستند اشاره نمود

را در سیسهتم   ICTظور پیشرفت در عرصهه اقتصهادی اجتمهاعی    کشور مالزی نیز به من: 1384 رکیان،ل

آموزشی خود تلفیق نمود. تحقیقات نشان می دهد که در سیستم آموزش مالزی به منظور بدست آوردن 

امتیازات آموزش مالزیایی و همچنین تقویت و پرورش نیروی کار آماده برای مواجهه با دنیای واقعی قرن 

سیستم در چهارچوب آموزش خود نمود. در این راستا ابتکار ایجهاد مهدارس    بیستم اقدام به تأسیس این

)پروژه راهبردی چنهد رسهانه ایك کشهور      MSCبرنامه کاربردی و قسمتی از پروژه  7هوشمند یکی از 

 . مالزی است

و  1996در جریان آمهوزش کلیهه کشهورها از جملهه انگلسهتان در سهال        ICTروند استفاده از 

تحت تأثیر قرار داد که طبق بررسی های انجام شهده ایهن کشهور در مقایسهه بها       1970ال استرالیا در س

 در جریان آموزش از جایگاه مطلوب تری برخوردار است.  ICTدر زمینه کاربرد  OECOکشورهای 

در ایران نیز با توجه به امکان وجود توسعه زیر ساخت های ارتباطی اطالعاتی گسترش استفاده 

در ایران انجام گرفت و چندی بعد  1380گیری می شود که این اقدام در سال  ر جدی پیبه طو ICTاز 

دبیرسهتان نهدای آزادی    ك،5منطقهه  )دبیرستان مصاحب  ك،4منطقه )چهار دبیرستان تحت عنوان آبسال 

 تهران به این سیستم مجهزگردید. ك15منطقه )دبیرستان شهدای کارگر  ك،7منطقه )
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 زشمفهوم نوآوري در آمو

نوآوری در آموزش به معنای احیا، بازسازی و ایجاد تغییراتی اسهت کهه سهبب تحهول در نظهام       

آموزشی موجود و بهینه سازی و ارتقای کیفی آموزش در مدرسه می شود. این تغییرات ناظر بر محتوای 

اسهت  ، روش های تدریس و بهره گیری از فناوری های جدید است. درواقع، نهوآوری اندیشهه ای   آموزش

دانهایی، دقهت و   قابل پرورش و کوششی است اصولی و آگاهانه که رسیدن بهه آن، مسهتلزم خودبهاوری،    

 پشتکار معلم است.

به عبارت دیگر، نوآوری را می توان فرایندی برخاسته از یک عقیده و فکر خالق دانست که پس  

 ما تقویت و حمایت شود. از تکمیل، به نتیجه نهایی و مطلوب می رسد. چنین رویکردی، در معلمان

 ویژگی هاي نوآوري در آموزش

در فرایند نوآوری، باید به روابط بین آموزش و برنامه درسی، روش ها ومهارت ههای یهاددهی و    

یادگیری، امکانات و شرایط محیطی توجه کرد، به طوری که روش های نهو، عهالوه بهر اصهالح وضهعیت      

ت داشته و پاسخ گوی نیازهای خها   قم و تربیت کشور مطابقبلی، با ارزش ها و هدف های عمومی تعلی

مربیان و معلمان باشد و نتایج مثبت نوآوری، سبب افزایش انگیزه و ارتقای سطح علمی و توانایی عملهی  

معلمان و دانش آموزان شود و آنان را هر چه بیش تر بهه خودبهاوری و انجهام فعالیهت ههای ابتکهاری و       

 پژوهشی تشویق کند.

 ي و تحول در كالس درسنوآور

اگرچه تحول واقعی در آموزش و پرورش نیازمند تغییر و تحول در همهه ارکهان و کهل سهاختار      

فراینهد  نظام آموزشی است، با این وصف معلمان می توانند، با استفاده از روش های جدیهد و مبتکرانهه،   

عال تبدیل کنند. فرایندی که در آن یاددهی را از شکل سنتی و غیر فعال، به فرایند یاددهی و یادگیری ف

مسئول و مجری فعالیت های یهادگیری هسهتند.    ،طراح و راهنمای برنامه آموزشی و دانش آموزان ،معلم

در این رویکرد، دانش آموزان دیگر مطالب را مستقیماً از معلم دریافت نمی کنند، بلکهه خهود بهه جمهع     

 حاصهل و موفقیهت ههای آموزشهی کهالس درس     نتایج  آوری و تحلیل اطالعات می پردازند و خود را در
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شریک و سهیم می دانند. از این رو، از روحیه ای شاد و بانشاط برخوردارند و از فعالیهت ههای آموزشهی    

 لذت می برند.

به این ترتیب، معلم نوآور می تواند دانش آموزان را افرادی فعال، متفکر، کنجکاو و عالقمند بهه   

     د که هدف رویکردهای جدید آموزشی نیز همین است.مطالعه مستمر بار آور

 استفاده از چندرسانه اي هاي آموزشی در تدریس

برای چندرسانه ای تعاریف متفاوتی ارائه شده است. برخی آن را ایهن گونهه تعریهف کهرده انهد:       

 نتقل می شود.م یهرگونه تلفیق متن، گرافیک، صدا، حرکت و ویدئو که با رایانه و یا ابزار الکترونیک

چندرسانه ای، تلفیقی از دو یا چند شکل رسانه ای است که برنامه آموزشی را عرضه مهی کنهد.    

برخی تعامل را ویژگی مهمی برای چندرسانه ای های آموزشی دانسهته انهد و آن را یهک واژه اطالعهاتی     

ناگون مهی تهوان اسهتفاده    متعامل دانسته اند. از چند رسانه ای ها برای به کارگیری نظریات آموزشی گو

 کرد.

بههره گیهری از   عصر اطالعات کمهک فراوانهی مهی کنهد.     چندرسانه ای ها به گسترش دانش در 

 چندرسانه ای ها در موقعیت آموزشی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن ها عبارتند از:

 استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری؛ 

 تسلط؛ تمرین بیشتر برای رسیدن به حد 

 مشارکت میان دانش آموزان؛ ایجاد 

 کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم؛ 

 تکرار درس برای کاربر در صورت تمایل؛ 

 انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان؛ 

 برقراری تعامل و رابطه دوسویه با کاربر؛ 

 .فراهم آوردن محیط یادگیری دوستانه 
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انه ای ها می توان به شیوه های مختلف در آموزش استفاده کرد. سه روش برای اسهتفاده  از چند رس

 از چند رسانه ای ها عبارتند از:

شهنیداری مطالهب   -ارائه نمایش: در این شیوه معلم می تواند از چندرسانه ای برای ارائه دیداری ك أ

شنیداری خواهند  -ریکمک بگیرد. در این حالت چندرسانه ای ها شکل جدید رسانه های دیدا

 بود.

یادگیری مشارکتی: هنگامی که دانش آموزان بهه صهورت گروههی کهار مهی کننهد، اسهتفاده از         ك ب

 چندرسانه ای ها، روابط بین اعضای گروه را تسهیل می کند.

یادگیری انفرادی: در این صورت دانش آمهوزان مهی تواننهد بهه صهورت انفهرادی و مسهتقل بهه          ك ت

ی که بین کهاربرد نهرم افهزار ایجهاد مهی شهود امکانهات چندرسهانه ای         یادگیری بپردازند. تعامل

 یادگیرنده را راهنمایی می کند و یادگیری او را سبب می شود.

 رسانه های آموزشی به چهار طریق یاددهی و یادگیری را تقویت می کنند:

سهتقیم را بهه   رسانه هایی از قبیل فیلم، ویدئو، فیلم استریپ، نوار صوتی یا تصاویر تجهارب غیرم  .1

 جای تجارب مستقیم )وقتی امکان پذیر نباشدكدراختیار دانش آموزان قرار می دهند.

 به صورت ابزار اصلی انتقال اطالعات، ارتباطی دقیق را سبب می شوند. .2

با استفاده از شرایط فیزیکی، انگیزش، رنهگ، واقهع گرایهی و خالقیهت سهبب ایجهاد عالقهه بهه          .3

 یادگیری می شوند.

ا و امکانات موجود معلم می افزایند. به این ترتیب، او می توانهد تجهارب یهادگیری را    بر روش ه .4

 برای دانش آموزان تنظیم کند تا به راحتی به هدف های آموزشی مورد نظر دست یابند.

 در مجموع، نقش کلی رسانه ها و بخصو  فناوری های جدید را می توان این گونه برشمرد:

 ارائه اطالعات؛ 

 انش و مهارت ها؛توسعه د 

 .ایجاد ارتباط میان موضوعات درسی گوناگون 
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 هاي آموزشی در تدریس  CDاستفاده از 

 CD    هههای آموزشههی بههه کههالس هههای درس طههراوت و تههازگی خاصههی مههی بخشههند. آن ههها 

ههای آموزشهی مهی     CDمی توانند دانش آموزان را  با خود به محیط های تازه ای ببرند. با اسهتفاده از  

ضوعات درسی را تدریس کرد. و از این طریق انگیزه یادگیری را افزایش داد. به منظهور اسهتفاده   توان مو

 در هنگام استفاده از این وسیله آموزشی در کالس باید نکاتی را رعایت نمود: CDمطلوب از 

  معلم باید هنگام استفاده ازCD      ابتدا با خواندن بروشورهای توضیحی و یها بها تماشهای آن هها

 به انتخاب بزند. دست

 مفاهیم ناآشنا را برای آنان توضیح دهد هداطالعات مقدماتی را در اختیار دانش آموزان قرار بد ،

 را پیش بینی کند. CDو نتایج به دست آمده را از 

  .برای دانش آموزان تکالیف خواندنی مربوط محتوای فیلم تعیین کند 

  سؤاالتی که دانش آموزان را به نکات خاصی درCD .جلب می کند، مطرح کند 

  هنگام تماشایCD .و توجه به محتوای آن با دانش آموزان خود همراه باشد 

 .تماشای برنامه را با بحث و فعالیت های مناسب دیگر همراه کند 

 یادگیری دانش آموزان را از محتوایCD    ارزشیابی کند، ودر عین حال، فضای بسهیاری را بهرای

 قانه آن ها باقی گذارد.برداشت ها و تعبیرات خال

 استفاده از رایانه و اینترنت در تدریس 

اکنههون شههبکه هههای عمههومی اطههالع رسههانی بهها اسههتفاده از فرسههتنده ههها و گیرنههده هههای     

رساند. دیگهر دانهش   می مایکروویو،ماهواره و رایانه انواع اطالعات از بانک های اطالعاتی به سراسر جهان 

ان و زمان و ابزارهای آموزشی محدود و معلم مشخص نیست، بلکهه مهی   آموز برای یادگیری مقید به مک

تواند به طور انفرادی، در هر کجا هست رایانه خود را به کار اندازد و با جستجو در کتاب هها و کتابخانهه   

 های جهان و پرسش از انواع سایت ها اطالعات الزم را کسب کند و آن ها را در دستگاه خود ذخیره کند.
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 یانههه و اینترنههت در آمههوزش و پههرورش آن انههدازه قههوی اسههت کههه تقریبههاً در تمههام      اثههر را

کشور های جهان آن را به منزله یک ابزار تدریس پیشرفته پذیرفته اند و آموزش مبتنی بر اینترنت را به 

جای روش های سنتی برگزیده اند و استفاده از اینترنت را به منزله یهک منبهع اطالعهات و یهک رسهانه      

تباطی به کهار مهی برنهد. یکهی از پیامهدهای مههم آمهوزش از راه رایانهه و اینترنهت اسهتقالل بیشهتر            ار

فراگیرندگان، یعنی انتخاب مکان و زمان و روش یادگیری است ضمناً معلمان کم تر به انتقال مطالب می 

ت، تجزیهه و  پردازند و بیشتر تالش آن ها آن است که دانش آموز را به کاوشهگری )جمهع آوری اطالعها   

برنامه های تلویزیونی و برنامه  تحلیل، کشف ارتباطات موجود و تولید دانشك، تفکر انتقادی )از کتاب ها،

 های رایانه ایك و مهارت های زندگی برمی انگیزانند.

از رایانه ها می توان برای سازماندهی داده ها، برای گزارش نویسی، برای ارتباط با سهایر دانهش   

 ی انجام دادن تحقیق اینترنتی و برای تفهیم کار با مخاطبان جهانی استفاده کرد.آموزان، برا

دانش آموزان از طریق اینترنت و فرستادن پسهت الکترونیکهی بهرای دانهش آمهوزان کشهورهای       

مختلف، اطالعات مورد نیاز خود را جستجو کنند و با اطالعات به دست آمده از منابع گوناگون گزارشهی  

 د و از طریق شبکه جهان گستر وب در دسترس همگان قرار می دهند.تهیه می کنن

اینترنت در صورتی که فقط برای امور پژوهشی مورد اسهتفاده قهرار بگیهد، زیهاد مفیهد نیسهت.       

اینترنت از این نظر بسیار جالب است که به دانش آموزان وابستگی و پیوستگی جهان را نشان می دههد.  

آموزان می توانند با دانش آموزان و حتی دانشمندان سراسر دنیا ارتباط و تعامل  با کاربرد این ابزار، دانش

برقرار کنند و دیدگاه هایی به دست آورند که تا به حال دسترسی به آن ها ممکهن نبهوده اسهت و همهه     

بهانی  دانش آموزان، برای اولین بار می توانند عقاید خود را به راحتی منتشر و دیدگاه هایشان را با مخاط

 به گستردگی جهان مبادله کنند.

 در تدریس استفاده از وبالگ آموزشی

با این روش دانش آموز در خانه خود و با آرامش مهی توانهد   . ارداین روش مزایای بسیار زیادی د 

در موقعیت های مناسبی مطالب را بیاموزد. برای مثال ممکن است بعضی از دانش آموزان بخواهند یهک  
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ود در وبالگ را در شب یا در طی ساعات اولیه صبح یا هرزمهان دیگهری مهرور کننهد.     مطلب علمی موج

آموزان متفاوت باشد. اما با استفاده از این روش زمان ممکن است سرعت خواندن و درک دانش همچنین 

یادگیری را خود دانش آموز تعیین می کند. آن ها همچنین می توانند سهؤاالت درسهی خهود را از ایهن     

 مطرح کنند و جواب خود را از همین روش به دست آورند.طریق 

بنا به گفته دانش آموزان سؤاالتی که از طریق وبالگ مطرح مهی شهود، آن هها بهدون هرگونهه       

دغدغه ای، با تمرکز فراوان به سؤاالت به راحتی جواب می دهند و می گویند که اگر امکان داشت تها از  

 نتایج قابل توجه تری به دست می آمد.  طریق وبالگ امتحان می دادند، شاید

آموزش از طریق وبالگ موجب افزایش تعامل با دانش آموز می شود. به طوری که دانش آموزان  

درونگرا )یعنی کسانی که از سؤال کردن در کالس خجالت می کشندك، اغلب برونگرا می شوند، کهه روی  

 پیشرفت تحصیلی آن ها نقش مؤثری دارد.

  ICTیادگيري مبتنی بر   –روش فعال یاددهی استفاده از 

کاربردهای جدید فناوری ارتباطات و اطالعات چون پست الکترونیکی، اینترنت و شبکه جهانی و  

ویدئوکنفرانس، امکانات ارتباطی گوناگونی را برای مدارس فراهم آورده است. در کالسی که دانش آموزان 

ارج از محیط و فرهنگ مدرسهه مهی توانهد امکهان درک فراتهر از      به اینترنت دسترسی دارند، ارتباط با خ

محیط اطراف و فرهنگ را فراهم نماید. دانش آموزان در یک شهر، استان و کشور مهی تواننهد تجربیهات    

خود را از طریق پست الکترونیکی یا ویدئوکنفرانس با دانش آموزان شهرها و کشورهای دیگر به اشتراک 

 گذارند. 

اغلب در گروه ها با یکدیگر مشارکت مهی کننهد. تجربهه کهار گروههی       TCIکار با  آن ها هنگام 

TCI  اجتماعی تأثیرات مفیدی دارد. در حهل مسهایل بهه شهکل       –بر رشد و توسعه مهارت های فردی

گروهی، در عین این که همه به طور فعال درگیر انجام دادن تکلیف و فعالیت هستند، ههر دانهش آمهوز    

ابزاری مناسب برای برقراری ارتباط و کنترل آن در اختیار دانهش آمهوزان قهرار     TCI. نقش خاصی دارد

 می دهد.
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 دانههش آمههوزان در مواجهههه بهها چههالش هههای موجههود، اعتمههاد بههه نفههس خههود را افههزایش       

 هنههد و احسههاس قههدرت مههی کننههد. ایههن امههر روابههط بههین معلمههان و دانههش آمههوزان را تغییههر   دمههی 

به دانش آموزان قدرت کنترل می دهد. در این حالت، معلم یک رهبر،  -ilen Onمی دهد. ارتباط های 

هدایت گر، یاری دهنده، همکار و ارزیاب است و نقش سنتی کارشناس موضوعی وی را بها مهدیر برنامهه    

 تلفیق می کند.

 ICT         از طریق درگیر کردن دانش آمهوزان در کهار جمعهی مشهترک، یهک کهالس درس را بهه

برای به گونه ای است که  ICTیت قابل و دایره شمول وسیع تر تبدیل می کند. ظرفیت محیطی جامع با

 د.رهر دانش آموز، با هر میزان توانایی مورد استفاده قرار می گی

 ICT    ،مجموعه ای از ابزار را برای دانش آموزان فراهم می سازد تا پس از تسلط بر نکهات فنهی

الزم به یادآوری اسهت   کلی جالب تر و لذت بخش تر ارائه نمایند.تکالیف و فعالیت های آموزشی را به ش

 که برخی اوقات این امر با سرخوردگی و یأس همراه است.

برای معلمان تدارک می بیند تعریف نقش آنان به عنوان تسههیل   ICTیکی از چالش هایی که  

 ،.... است. بهه ایهن ترتیهب    کننده یادگیری، سازمان دهنده کار گروهی، مدیر فعالیت های کالس درس و

معلمان بیش تر وقت خود را صرف پشتیبانی تک تک افراد یا گروه ها خواهند کرد و کم تر بهه تهدریس   

می توانیم با تعداد کم تهری دانهش آمهوز کهه     »نیکالس نگروپنته می گوید: . در کالس خواهند پرداخت

شی بیش تری دارد، داشته باشیم. رایانه ها توانایی یادگیری در آن ها کم است و محیطی که قابلیت آموز

 «.این تغییرات را ایجاد می کنند

محیطی با قابلیت آموزشی ویژه در کالس درس ایجاد مهی کنهد کهه بهه طهور       ICTاستفاده از  

     مسلم در ظهور ظرفیت های پنهان دانش آموزان اثرگذار خواهد بود.

 ، مرحله دوماجراي راه حل 

تصمیم گرفتم که در این دوجلسه به بررسی موفهق بهودن طهرح     مدرسه لمینبا معبا هماهنگی  

خود بپردازم. چنان چه موفقیت حاصل شود، به فکر راه حلی باشم که بتوانم بهه نحهوی ایهن روش را بها     
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عالقمند شهده بودنهد کهه     یقدربه دانش آموزان به گفته معلمین ادامه دهم.  جتمعامکانات موجود در م

هها را بهرای رایهت     CDآیا ما می توانیم ایهن  "ز پایان کالس مرتب سؤال می کردند: طی درس و پس ا

   "کردن ببریم؟

  "آیا ما هم می توانیم در اینترنت در سایت های مختلف جستجو کنیم؟" یا می پرسیدند

 آیهها مههی تههوانیم در اوقههات فراغههت خههود از سههایت کههامپیوتر      "آن ههها همچنههین مههی پرسههیدند:   

  "کنیم؟ استفاده دیتا

 ارزیابی بعد از اجراي طرح

و همچنین مقایسهه میهانگین نمهرات در ههر      با مشاهده نمرات در سطح های مختلف آموزشی . 

   .شدم، پیشرفت دانش آموزان را متوجه سطح آموزشی قبل و بعد از اقدام

باعهث پیشهرفت تحصهیلی     ITبا توجه به نتایج موجود مشاهده می شد که تدریس مبتنهی بهر    

برابر افزایش یافته است. این افهزایش   2.5دانش آموزان شده است. به طوری که میانگین کالس بیش از 

  برابر می باشد. 8ر سطح کاربرد بیش از برابر و د 4.5برابر و در سطح درک و فهم 1.4در سطح دانش 

 

ایهن روش  به دسهت آمهده بهود،     ITبا توجه به نتایج بسیار خوبی که از روش تدریس مبتنی بر 

و برای هر مبحهث   ندجو می پرداختدر اینترنت به جستگاهی اوقات نیز معلمین بسیار مفید معرفی شد. 

ه به و با اسهتفاده از کهامپیوتر مدرسهه     ندو آن ها را به کالس درس می آورد نداطالعاتی را تهیه می کرد

ی مهرا در امهر آمهوزش    های آموزشی مناسب نیز تا حهد  CDهمچنین استفاده از  ندمی پرداختتدریس 

 کمک می کرد.

درگیر شهدن  یزهای کالسی و یا پرسش های شفاهی دال بر موفقیت این طرح بود. نتایج امتحانات و کوئ

رقابت سازنده بین آن ها  ایجادو ، فعال شدن آن ها  ITبا فناوری نو و بخصو   دانش آموزانمعلمین و 

 بسیار رضایتبخش بود. 
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 نقاط قوت اجراي طرح

ه چگونگی اجرا و نتایج آن جمع آوری شد با توجهه بهه نقطهه    راز این که اطالعات الزم دربا پس 

نظرات و انتقادهای ارائه شده توسط همکاران، دانش آموزان و والدین آن ها تا آن جا که توانستم نقایص 

 را برطرف کردم. 

بهه   الدین آن هها اسهت.  مورد قبول دانش آموزان و و  ITشواهد نشان داد که تدریس مبتنی بر  

اثر چشهمگیری داشهته اسهت. اکثهر     آن ها طوری که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در کلیه دروس 

 معلمهین مجتمهع و   همکاران نیز به انواع مختلف سهعی در اسهتفاده از ایهن روش هها برآمدنهد. رضهایت       

 ل آن ها بوده است. مورد قبو  ITنشان داد که تدریس مبتنی بر از روند کار آن ها قدردانی 

و به دسهت  آن ها قبل و بعد از اقدام مقایسه نمرات پیشرفت تحصیلی چشمگیر دانش آموزان با 

  است.پژوهشی نشان دهنده موفق بودن این طرح آمدن نتایج مطلوب 

های آموزشی زیهاد شهده بهود     CDدانش آموزان به استفاده از اینترنت و معلمین و عالقمندی 

، تالش آن ها برای یادگیری بیشتر مطالهب، بها ایهن روش تهدریس افهزایش یافتهه و       مینمعلبنابه گفته 

 موفقیت آن ها بیشتر شده است. 

از همه مهم تر رضایت خودم که بعد از یک سال تالش فراوان و تحمل مشکالت زیادی کهه بهر   

 طهههرح ایهههن  سهههر راههههم بهههود، تههها ایهههن کهههه بهههه نتیجهههه مطلهههوب برسهههم، باعهههث شهههد کهههه   

را به عنوان یکی از تجربیات مفید آموزشی و به عنوان گامی مؤثر در جهت موفقیت در امهر   یهپژواقدام 

 آموزش در نظر بگیرم.

 

 حاصل از اقدام نتایج

 نتایج نشان می دهد: 

       این روش برای یادگیری هایی که اساسی است ولی به خهودی خهود جاذبهه ای نهدارد شهوق و

 انگیزه ایجاد می کند؛
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  های جدید ی را به وجود می آورد و یادگیری برای یادگیری را تشویق می کند؛این روش عالقه 

      در این روش دانش آموزان تجربه های جدیدی کسب می کنند و این تجربهه هها، آن هها را بهه

 سوی موفقیت هدایت می کند؛

 در این روش دانش آموزان برای مدتی طوالنی غیرفعال باقی نمی مانند؛ 

 نش آموزان برای مدتی به حال خود رها می شوند تا تجربهه کننهد، نتهایج    در این روش وقتی دا

 بهتری به دست می آید.

 اما این روش محدودیت هایی هم دارد:

 در همه مدارس امکان استفاده از رایانه وجود ندارد؛ 

       دسترسی به مواد درسی و شرایط، چندان ساده نیست. در مدرسهه امکهان ارتبهاط مسهتقیم بها

 ضبط کنیم؛ CDنداریم و باید از قبل، اطالعات را روی فلش مموری یا  اینترنت را

            چههون کههالس بههه صههورت گروهههی اداره مههی شههود کمههی سههر و صههدا و بههی نظمههی 

 اجتناب ناپذیر است.

 نقاط ضعف طرح :

 مهم ترین نقطه ضعف کمبود امکانات اینترنتی و رایانه ای در مدرسه بود

 و پيشنهادات نتيجه گيري

ه کمک فناوری های ایجاد شده مرزهای فیزیکی کشورها از بین رفته و جهان به دهکده امروزه ب 

ای کوچک تبدیل شده است که همه افراد موجود در این دهکده بدون توجه به مشخصه های فرهنگهی،  

اجتماعی، ...... با هم به مبادله اطالعات می پردازند و کسانی در ایهن مبادلهه اطالعهات موفهق ترنهد کهه       

  طالعات بیشتری از فناوری روز دارند.ا

موج فناوری اطالعات در اشکال گوناگون آن از دهه نود قرن بیستم میالدی، همهه جههان را در    

اسهت کهه   برگرفته است و این موج از طریق تلفن همراه، ماهواره، رایانه، اینترنهت و .... گسهترش یافتهه    

نحوه کار، چگونگی گذران اوقات فراغت، فرهنگ پهذیری  ی برقراری ارتباط و تعامل میان آدمیان، چگونگ
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و بسیاری دیگر از شئون فردی و اجتماعی آدمی را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که به نظهر مهی   

تهأثیر   –بهه صهورت آشهکار     –رسد نهاد آموزش و پرورش کم تر از سایر نهادهای اجتماعی از این مهوج  

در مقاله ای می گوید که اگر این امکان برای ما فراهم شود که انسان  (Gardner) پذیرفته است. گاردنر

آغاز قرن بیستم را به جامعه امروز بیاوریم، او در مواجهه با جامعه بیرون از مدرسه و انطباق با آن دچهار  

محهیط  مشکل خواهد شد و نخواهد توانست با آن ارتباط برقرار کند، اما همین فرد اگر به مدرسه بهرود،  

 مدرسه برایش کامالً مأنوس و مألوف خواهد بود. تخته سیاه، معلم، سخنرانی، پرسش و پاسخ و امتحهان، 

گویی همه چیز در مدرسه مانند آغاز قرن بیستم است و هیچ چیز تغییر نکرده است. این سخن تمثیلهی  

. گرچهه از سهه دههه    از مقاومت یا تأثیرناپذیری نظام آموزشی در برابر تحوالت فناورانه عصر جدید است

د نمادهای فناوری اطالعات مانند رایانه به مدارس یها دانشهگاه هها تهالش     وپیش در جهان صنعتی در ور

فراوان شده است، اما به نظر گروهی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت این تالش چندان نیک انجام نبوده 

 کرده اند.است و هنوز در مدارس، شیوه های سنتی اقتدار خویش را حف  

با این وصف به نظر می رسد که بایستی همه یا بخشی از برنامه ههای درسهی کشهورمان تغییهر     

کند تا به این طریق زمینه ای مساعد برای ایجاد هماهنگی بیشتر با ایهن تحهول فهراهم آیهد. همچنهین      

ی تهدریس و  ساختار و محتوای کتاب های درسی نیز نیازمند دگرگونی خواهد بود و بی تردید روش هها 

روش های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هم باید دچار تغییر شود. در میان همه این تغییرات 

شاید تغییر در شیوه های آموزش معلمان اهمیتی دو چندان داشته باشد کهه ایهن خهود، ضهرورت یهک      

 برنامه ریزی بلند مدت را یادآور می شود.

ین تحول، لزوم اجرای همه این تغییرات ضهروری اسهت   بی شک در صورت پذیرش همگامی با ا 

ولی میزان هر یک و شیوه های ایجاد آن ها قابل بحث و بررسی است. این بررسی هها بایسهتی ههر چهه     

سریع تر آغاز شود و برنامه ریزان درسی، پس از درک کامل ضرورت همگامی با چنین تحولی، اقهدام بهه   

راهکارهایی برای بهره برداری مناسهب و مطلهوب از دسهتاوردهای     بازنگری در برنامه های درسی کنند و

 فرایند جهانی شدن آموزش شیمی و تمهیداتی برای جلوگیری از بروز آثار نامطلوب آن، بیندیشند.
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ی نیز این موضوع مد نظهر سیاسهتگذاران، برنامهه    الزم است در طراحی برنامه درسی ملّ بنابراین 

ها و امیدها یا فرصت ها یا تهدیهدهای  ورش قرارگیرد تا با توجه به بیم و پر سازان و برنامه ریزان آموزش

احتمالی ناشی از جهانی شدن همه درس ها، پیش از وقوع هر رویدادی، راهکارهای مناسهب بهرای ایهن    

 همگامی را یافته، به جامعه آموزشی کشور معرفی کنند.

 ش در محور های مختلف قابلناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورفکاربرد 

 طرح است، که به شرح زیر می باشد:

  ازههههای تخصصهههی آن هههها در زمینهههه آمهههوزش افهههراد جامعهههه بهههرای برطهههرف کهههردن نی 

 گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات؛بهره 

 ارتقا و افزایش توانایی معلمان در زمینه کاربست آن در آموزشگاه ها؛ 

 های مورد نیاز برای گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات؛مجهز کردن آموزشگاه ها با ابزار 

        بهره گیری بهینه از فناوری اطالعات و ارتباطهات بهرای تغییهر دادن سهاختار آمهوزش و ایجهاد

 فرصت های یادگیری و تحصیل برای همه افراد جامعه؛

 ؛توسعه منابع انسانی متخصص مورد نیاز جامعه در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 .بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات برای بهبود بخشیدن به کیفیت آموزش 

انتظار می رود در آینده با ورود رایانه ها به مدارس انقالبی در یادگیری رخ دهد که پیامدهای زیر را 

 خواهد داشت:

 گیرنهده  دانش آموزمحور می شود و در آن رایانه، آمهوزش را بها نیازههای فهردی ههر یاد      ،کالس

 سازگار می کند و جایگزین کالس معلم محور می شود؛

  دانش آموزان گیرنده منفعل اطالعات نیستند. فناوری به آن ها امکان می دهد در ساخت دانش

فعاالنه مشارکت کنند. با دستیابی  به منابع عظیم دانش از اقصی نقهاط جههان، دانهش آمهوزان     

دازند. آن ها با دانشمندان، نویسندگان و مورخهان  سرزمین های دیگر به جستجوی پاسخ می پر
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مشهور تماس می گیرند و از حل مسایل دنیای واقعی لذت می برند. موانع و محدودیت کهالس  

 رفع و فضای آن به گستره جهان تبدیل می شود؛

    از دستیابی به مهارت ها غفلت نمی شود. برنامه های چندرسانه ای، سازگار با سهبک یهادگیری

ود را به شیوه های یادگیری خنش آموز است. شیوه های خسته کننده تمرین و تکرار جای هر دا

مهارت بر مبنای عالقه گسترش می یابد، متون ثابهت کنهار    فردی می دهد و فعالیت های رشد

 ها را می گیرند. پویا و روزآمد جای آن  گذاشته می شوند ومنابع یادگیری

 را نیههز دگرگههون مههی سههازد. معلمههان نیههز در کنههار       نههه سههاختار کههالس درس   یافنههاوری را

دانش آموزان، یاد می گیرند. معلمان به جای آموزش یک سویه؛ نقش تسهیل کننهده را در خودآمهوزی   

دانش آموزان به عهده می گیرند. در ارزیابی نیز به جای عواملی چون مهارت ها، بر توانایی حل مسئله و 

 تأکید می شود. اشتیاق به یافته های علمی و دانش

در نظر گرفتن برخی از مهم ترین محورهای برنامه اصالحی در ارتباط با توسعه فناوری اطالعات  

 و ارتباطات در آموزش و پرورش به شرح زیر پیشنهاد می شود:

  یادگیری؛  –کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات درفرایند یاددهی 

 اطالعات و گذار از آموزش دانش و انتقهال اطالعهات    تأکید بر مهارت های بهره گیری از دانش و

 به آموزش چگونگی یادگیری؛

       یههادگیری و   –بههه کههارگیری توانههایی هههای شههبکه جهههانی اینترنههت در فراینههد یههاددهی 

 آموزش های از راه دور مبتنی بر شبکه؛

 ه گیهری از  ت های کار با رایانه و بهررگنجاندن واحدهای آموزشی و درسی الزم برای تمرین مها

 فناوری اطالعات ارتباطات در موضوعات گوناگون درسی؛

 ایجاد امنیت برای دانش آموزان در شبکه جهانی اینترنت؛ 

          طراحی واحدهای درسی اجباری در ارتبهاط بها دانهش فنهاوری، بههره گیهری از اطالعهات و بهه

 مدارس؛ رکارگیری فناوری های اطالعات ارتباطات د
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  گام با گسترش فناوری اطالعات ارتباطات در آموزشمهپرورش حرفه ای معلمان. 

 به منظور توسعه استفاده از فناوری اطالعات ارتباطات باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

     فراهم آوردن رایانه، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و امکان اتصال آن ها بهه شهبکه جههانی

دارس به گونه ای که همه دانش آموزان به سهادگی  اینترنت در همه کالس های درس و همه م

 امکان دسترسی به آن را داشته باشند؛

  افزایش سرعت و تضمین کیفیت و دسترسی به اینترنت در همه مدارس؛ 

  ،پشتیبانی از گسترش و بهره گیری از فناوری اطالعات ارتباطات در مدارس از راه مجامع محلی

 منطقه ای و بنگاه های صنعتی؛

 رش همکاری های صنعت بها آمهوزش و پهرورش بهرای افهزایش کیفیهت و تنهوع آمهوزش،         گست

 یادگیری و تمرین مهارت های مؤثرتر در مدرسه؛

 ّ؛اطالعات آموزشی یبرپا کردن مرکز مل 

  ایجاد تغییرات اساسی در برنامه ریزی درسی و منطبق کردن آن با روش های مبتنی بر فناوری

 اطالعات و ارتباطات؛

  معلمان با روش های مبتنی بر آموزشIT؛ 

  تجهیز مدارس به فناوری های الزم؛ 

  به کاربردن شیوه های جدید ارزشیابی دانش آموزان مبتنی برIT؛ 

  به کار بردن شیوه های جدید برگزاری کنکور ورودی دانشگاه ها مبتنی برIT؛ 

 د می گردد:در تدریس پیشنها ITبه منظور فراهم کردن شرایط مناسب برای کاربرد  

محتوای دروس تخصصی رشته های دبیری و تربیت معلم مهورد بهازبینی و تجدیهد نظهر قهرار       .1

 گیرد. محتوای منابع علمی در دروس تخصصهی مثهل روش هها و فنهون تهدریس بهر مبنهای        

IT.تدوین گردد 
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استادان دروس تخصصی کلیه رشته ها بخصو  رشته های دبیری و تربیت معلم از اینترنت در  .2

یس استفاده کنند. یکی از عوامل اصلی عدم استفاده معلمان از اینترنت، احتماالً این اسهت  تدر

 که آن ها خود با روش سنتی آموزش دیده اند و به این روش عادت کرده اند.

 محتههوای کتههاب هههای درسههی بههازنگری و اصههالح شههود تهها معلمههان بههه اسههتفاده از           .3

ITیج نسبت به این روش نگرش مثبت پیدا کنند.، با مشکالت کم تری مواجه شوند و به تدر 

با برگزاری کارگاه های آموزشهی و دوره ههای ضهمن خهدمت و دانهش افزایهی بهرای معلمهان          .4

مشکالت موجود بر سر راه به کارگیری اینترنت برطرف گردد. زیرا هنهوز برخهی از معلمهان بها     

از عدم آگهاهی آن هها از رونهد    بهره گیری از اینترنت موافق نیستند که این امر می تواند ناشی 

اجرای روش یا عدم توانایی آن ها در استفاده عملی از روش یا عدم آگاهی آنهان از اثهر بخشهی    

 این روش است.

مدارس به وسایل و امکانات آموزشی، اطالع رسانی، کامپیوتر و اینترنت مجهز شوند. به منظهور   .5

خانه های مدارس توجه خاصی مبذول شهود  باید به توسعه و تجهیز کتاب ITاستفاده معلمان از 

تا دسترسی به منابع علمی جهت فعالیت های گروهی و انفرادی تحقیقی امکهان پهذیر گهردد.    

الزم به ذکر است که یکی از رفتارهای مورد نظر در مهارت برقراری ارتبهاط، اسهتفاده از منهابع    

 وجود ندارد. اطالعاتی است که در بسیاری از مدارس امکان دسترسی به آن ها

پیشهنهاد مهی شهود کهه مسهئوالن آمهوزش و        ITبه منظور ایجاد رغبت معلمان به استفاده از  .6

پرورش مناطق معلمانی را که از اینترنت در تدریس استفاده می کنند مورد تشویق قرار دهنهد  

تا بهره گیری از این روش ها به حداکثر ممکهن برسهد و دیگهر از روش ههای سهنتی اسهتفاده       

 د.نگرد

د. از این رو ستنیاینترنت واقف نبسیاری از والدین و دانش آموزان در مورد اهمیت به کارگیری  .7

پیشنهاد می شود که معلمان و مدیران مدارس در مورد توجیه والدین و دانش آمهوزان تهالش   

 تا نتیجه بهینه از اجرای این روش ها به دست آید. ،کنند
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معلمان تغییراتی ایجاد شود. ارزشیابی بهه عنهوان یکهی از     در نظام ارزشیابی از دانش آموزان و .8

مهم ترین مراحل فرایند آموزشی، در شرایط کنونی به سطوح پایین حیطهه شهناختی محهدود    

شده است. اگرچه در نتایج این اقدام پژوهی مشاهده می شود که نمرات درسی دانهش آمهوزان   

سنتی اسهت، امها نمهرات امتحهانی ذههن       استفاده شده است، باالتر از روش ITهنگامی که از 

معلمان و والدین را به خود مشغول می کند. همچنین در ارزشیابی از کار معلمان نیز می توان 

 تدریس اختصا  داد.و اینترنت در   ITیک محور را به میزان کاربرد 

ند و شانس برگزاری جشنواره الگوی تدریس برتر، معلمان را وادار می کند تا به فکر تالش بیفت .9

خود را امتحان کنند. حتی اگر کسی موفق هم نشود، تجربه و اطالعات زیادی بهه دسهت مهی    

 آورد.

برگزاری دوره  و همچنین ITبرگزاری همایش ها در زمینه تولید محتوای الکترونیکی و کاربرد  .10

 ITمی تواند نقش مهمی در تغییر نگرش معلمان در استفاده از فناوری  ICDLهای پیشرفته 

 داشته باشد.

در مدارس به منظور راهنمایی دانش آمهوزان و معلمهان بهرای دسهت      ITوجود یک کارشناس  .11

یابی به اطالعات و چگونگی تحلیل یا پردازش اطالعات می تواند کمک مؤثری در استفاده ههر  

 چه بیشتر اینترنت در مدارس باشد.

ک مؤثری بهه روش اسهتفاده   غنی کردن دوره های آموزشی ضمن خدمت دبیران می تواند کم .12

 اینترنت در تدریس باشد و فرهنگ استفاده از اینترنت را در آن ها ایجاد کند.

 ن معتقههدم کههه معلمههین بایههد در بهها توجههه بههه پیشههرفت هههای اخیههر در فنههاوری هههای گونههاگو  

 خود تجدید نظر کنند. معلمین در چنین شرایطی باید: تدریسهای شیوه 

محوری )خودگردانیك تأکیهد   -موزش فعال و رویکردهای دانش آموزمعلم باید به شیوه های آ .1

 کند.



 

28 

 

28 

معلم باید از شیوه های آموزش مستقیم کم تر استفاده کند و بیشتر وظیفه هدایت، رهبهری و   .2

 تسهیل گری یادگیری و مشاوره را انجام دهد.

اوش، دانش آموزان در انجام فعالیت های آموزشی به جای حف  کردن مطالب درسهی، بهه که    .3

جمع آوری اطالعات، اظهار نظر، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی مطالهب، روش حهل مسهئله و    

 تفکر انتقادی بپردازند.

معلم به جای پرداختن بهه کمیهت و حجهم مطالهب درسهی، زمینهه شهناختی، درک و فههم،          .4

 یادگیری کیفی و فرصت تولید و توسعه مفاهیم جدید را برای دانش آموزان ایجاد کند.

ههر چهه بهیش تهر     م باید در استفاده از فناوری های گوناگون در کالس درس، به کهاربرد  معل .5

فناوری اطالعات و ارتباطات و چندرسانه ای ها فعالیت های گروهی و مشارکتی دانش آموزان 

 و استفاده از منابع یادگیری دیجیتالی تأکید کند.

 واگذار شود. بیشترین مسئولیت یادگیری به تدریج به خود دانش آموزان .6

 شیوه های ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، بیشتر فرایند مدار باشد تا نتیجه مدار. .7

فعالیت های خا  دانش آموزان نظیر کنجکاوی، خالقیت، تولید، نقد و بررسی، ارائه راه حلی  .8

 خههها ، کارههههای پژوهشهههی فهههوق برنامهههه، سهههاخت و تولیهههد اثهههری بهههه وسهههیله        

 حمایت های ویژه ای برخوردار باشند. دانش آموزان، از

امید است که همه معلمان، اهمیت استفاده از فناوری های نوین را بدانند و تالش کنند تا هر چهه  

بیش تر با استفاده بهینه از آن ها روش های تدریس و روش های یاددهی و یهادگیری مناسهب تهری را    

رفت چشهمگیرتر در عرصهه ههای آموزشهی در     برای دانش آموزان فراهم آورنهد. باشهد کهه شهاهد پیشه     

 کشورعزیزمان باشیم.
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 منابع مورد استفاده:

ك اقدام پژوهی:راهبردی بهرای بهبهود آمهوزش و تهدریس،     1383آهنچیان، محمدرضا و دیگران ) .1

 تهران، انتشارات رشد.

ك جهانی شدن و آموزش شیمی، رشهد آمهوزش شهیمی، دوره بیسهت     1386نعمت اهلل )ارشدی،  .2

 ، زمستان.2ویکم، شماره

ك. تفکر درباره تحوالت آینهده آمهوزش و پهرورش، تههران: انتشهارات      1369)  امیری، محمدعلی .3

 مدرسه.

 ك روش تحقیههق عملی)اقههدام پژوهههیك، تهههران،  1382بختیههاری، ابوالفضههل ) ؛ایرانههی، یوسههف .4

 لوح زرین.نشر 

ك تلفیق فنهاوری در مهدارس، متهرجم، نونها حسهن پهور       1385بایرم، الیزابت؛ بینگهام، مارگارت) .5

 ، اردیبهشت.8اینانلو، رشد تکنولوژی آموزشی، دوره بیست ویکم، شماره

، رشد آموزش شیمی، دوره  ITك آموزش مفهوم مول به روش مبتنی بر 1385توکلی، معصومه ) .6

 ، پاییز.1بیستم، شماره

 بر برنامهه ریهزی درسهی، دفتهر برنامهه ریهزی و تهألیف         ICTك تأثیر 1380چاریانی، ابوالقاسم ) .7

 کاردانش.  ،و حرفه ای آموزش های فنی

ك پرسش های مفهومی و مسایل چالش برانگیز در شیمی، رشد آموزش 1381خلخالی، مرتضی ) .8

 ، تابستان.4شیمی، دوره پانزدهم، شماره

برای قرن بیستم و یکم، ترجمهه افتخهارزاده، سهید فرههاد، تههران:      ك آموزش 1380) دلوز، ژاک .9

 انتشارات عابد.

ك مدارس در عصهر اطالعهات، رشهد تکنولهوژی آموزشهی، دوره نهوزدهم،       1382دیناروند، حسن) .10

 ، تابستان.9شماره


